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In de zaal

• Team dat als eerste speelt bouwt veld op 
• Er is altijd een zaalwacht aanwezig 

Op en naast het veld: 
• 2 baskets (omlaag draaien m.b.v. sleutel) 
• Schrijftafel met 3 stoelen



Op de tafel

•Een pijl  
•Twee blokjes voor teamfouten 
•Bedieningspaneel scorebord (evt 24 
seconden-klok) 
•Tablet met sportlink



• Tijd + score bijhouden (1 persoon) 
• Tablet met Sportlink bedienen (1 persoon) 
• 24-scondenklok bedienen (1 persoon), 

alleen bij de hoogste teams! 

• Ondersteuning scheidsrechter door: 
– aangeven time-out 
– aangeven wissels

   Wat doet een tafelofficial?



Speelperioden
U14 en hoger 

– 4 perioden van 10 min 
(zuivere speeltijd) 

U12-1 
– 4 perioden van 8 min (zuivere speeltijd) 

U10 en U12-2 
– 8 perioden van 4 min (zuivere speeltijd) 
– Geen time-outs! 
    



Klok gaat lopen:  
• Sprongbal: speler raakt de bal 
• Na gemiste vrije worp: bal raakt ring of 

speler 
• Inworp: speler raakt de bal

Klok stil:  
• Einde speeltijd 
• Scheidsrechter fluit 
• Laatste 2 minuten 4e kwart: bij elke score 
• Als er een score wordt gemaakt TEGEN de 

ploeg die een time out heeft gevraagd



24-secondenregel - 1
Alleen van toepassing in de hoogste klasses 
MU14-1, (Heren 1) 

Dan extra jurylid aan tafel (regelt de 
teammanager) 



24-secondenregel - 2
Nieuwe 24 seconden 
1.Wisseling van balbezit 
2.Als de bal de ring raakt (schotpoging), 
rebound verdediging 
3.Op de verdedigingshelft: persoonlijke fout 
(of schoppen of stompen naar de bal) 

Geen nieuwe 24 seconden 
1.Inworp door ploeg met balbezit 
2.Op de aanvalshelft: persoonlijke fout (of 
schoppen of stompen naar de bal)** MAAR: 



24-secondenregel - 3
: 

Nieuwe 14 seconden 
1.Op de aanvalshelft: persoonlijke fout (of 
schoppen of stompen naar de bal) 
 (Alleen bij minder dan 14 seconden op  
de klok) 
1.Als de bal de ring raakt (schotpoging) 





Sprongbal & Time-out
• Er is maar één sprongbal (begin van de wedstrijd) 
• Sprongbalsituatie levert beurtelings balbezit. Pijl naar de 

kant van de basket waarop gescoord wordt. 

• Time-out kan bij elk fluitsignaal scheidsrechter. 
• Wissel- en time-out aanvraag altijd via de tafeljury.



Scores



Mini’s U14 en ouder

1 1
2

2
33

Scores en punten



Even oefenen

TEGEN

Nijkerk    Houten



Even oefenen



Tot slot

• Weet je het niet?  
• Vraag het de scheidsrechter! 
• Leg desnoods de wedstrijd even stil! 

• Tafelofficial: leuke manier om een wedstrijd te volgen!!


